
ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

06.04.2016
14:00

Присутні:
1. Демідова Н.М. -  голова комісії
2. Шикуленко О.В. -  заступник голови комісії
3. Гельфер Г.А. -  секретар комісії
4. Тупиця О.Л.

Відсутні: 
1 .Сергеев В.С.

Запрошені:

Чернишова Л.М. -  в.о.начальника управління освіти та науки міської ради 
Павлюк Ю.О. -  в.о. начальника управління у справах молоді та спорту міської 
ради
Кудряшова Л.В. -  заступник начальника управління культури та мистецтв міської 
ради
Кравченко Л.В. -  начальник фінансово-економічного відділу управління культури 
та мистецтв міської ради.
Герліванова І.А. -  директор КПНЗ Дитячо-юнацького центру «Штурм»
Ткаченко В.А. -  директор КЗК КМЦ «Краснопілля».
Коміна О.В. -  директор КЗК «БК сел. Ігрень».
Оберетас В.Д. -  директор КЗК «Будинок культури сел. Чаплі».
Заіка О.Є. -  радник заступника міського голови.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підпорядкування комунальних закладів Дніпропетровської міської 
ради виконавчим органам Дніпропетровської міської ради.

2. Про інформування директорів КЗК КМЦ «Краснопілля», КЗК «БК сел. 
Ігрень» та КЗК «БК сел. Чаплі» щодо переходу зазначених будинків культури з 
балансу районних у місті рад на баланс міської ради.

3. Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду на черговій 
сесії міської ради.

4. Розгляд листів та звернень на адресу постійної комісії



СЛУХАЛИ:

- Автор з 1 питання Заїка О.Є. - доповідала щодо проекту рішення сесії про 
розробку нової структури підпорядкування позашкільних закладів 
м.Дніпропетровська, мети їх діяльності, напрямків та перспектив розвитку у 
майбутньому.

- Чернишова Л.М., Павлюк Ю.А. - підтримали автора проекту, інформували, 
що зі змінами структури підпорядкування позашкільних захкладів, ніяких втрат, 
в першу чергу з питань оплати праці, не відбудеться. Запропонували зміни щодо 
назви управління, а саме «Управління позашкільної освіти, молодіжної політики, 
та національно-патріотичного виховання».

- Шикуленко О.В. - висловив думку, що є ризики переходу позашкільних 
закладів на комерційну основу.

- Герліванова І.А. -  доповідала про ризики та пропозиції щодо структури 
підпорядкування позашкільних закладів.

- Демідова Н.М.- висловила думку, що даний проект рішення не є політичним 
або ідеологічним, по формі та сутності є управлінським рішенням.

В результаті обговорення комісією було прийнято чотири варианти рішення 
даного питання.

1.Залишити структуру у тому стані, як вона існує зараз;
2. Проголосувати підпорядкування позашкільних закладів під управління 

молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпропетровської 
міської ради (згідно з проектом рішення);

3. Змінити структуру підпорядкування позашкільних закладів та змінити 
назву управління, а саме «Управління позашкільної освіти, молодіжної політики, 
та національно-патріотичного виховання».

4. Ініціювати громадські слухання з цього питання з залученням освітян, 
юристів та молоді.
Голосування було проведено по кожному варіанту окремо.
Голосували за 1 варіант:

«за» - 1 
«проти» - 1 
«утримались» - 1 
Рішення не прийняте.
Голосували за 2варіант:
«за» - 0 
«проти» - 1 
«утримались»- 2 
Рішення не прийняте.
Голосували за 3 варіант:
«за» - 1 
«проти»- 0 
«утримались» - 2



Рішення не прийняте. 
Голосували за 4 варіант:
«за»- одностайно

Вирішили: ініціювати громадські слухання з залученням освітян, юристів та 
молоді за даним питанням.

- Коміна О.В., Ткаченко В.А., Оберетас В.Д. -  доповідали про стан та 
матеріально-технічну базу КЗК КМЦ «Краснопілля», КЗК «БК сел. Ігрень» та КЗК 
«Будинок культури сел. Чаплі».

- Демідова Н.М. -  Запропонувала підтримати передачу 3 об’єктів культури КЗК 
КМЦ «Краснопілля», КЗК «БК сел. Ігрень» та КЗК «Будинок культури сел. Чаплі» 
з балансу районних у місті рад на баланс Дніпропетровської міської ради

Голосували:
«за»- одностайно
Вирішили: Передати 3 об’єкти культури на баланс міської ради та в подальшому 
провести виїздне засідання профільної комісісї з метою визначення необхідної 
допомоги кожному з них.

-Демідова Н.М. -  Про Проект рішення міської ради «Про включення об’єктів до 
Переліку об’єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу».

Вирішили: Рекомендувати п.2 проекту рішення міської ради викласти у новій 
редакції:

«2. Включити об’єктів до Переліку об’єктів, які підлягають приватизації шляхом 
аукціону (додаток 2)

Площа об’єктів має бути відкоригована відповідно до технічного паспорта». 
Голосували:
«за» - одностайно

- Демідова Н.М. -  Про визначення балансоутримувача цілісного майнового 
комплексу кінотеатру «Січ». Запропоновано голосувати.
Голосували:
«за» - одностайно

Вирішили: Узгодити проект рішення.

Демідова Н.М. -  розгляд листів, які надійшли на адресу постійної комісії.

-Демідова Н.М. -  Про розгляд пропозиції КП «Спорт-Дніпро» щодо об’єднання 
комунальних підприємств спортивного профілю Дніпропетровської міської ради 
таких як «Молодь-спорт», «Оздоровчо-спортивний комплекс «,Метал» та «Спорт- 
Дніпро» і одне комунальне підприємство «Спорт-Дніпро» для економії



бюджетних коштів та більш ефективної роботи, пов’язаної із розвитком 
спортивної інфрастурктури міста.

Вирішили: підтримати данну пропозицію

-Демідова Н.М. Лист депутата Збарської К.Ю. з проханням щодо розгляду 
проектів рішень, які зазначені у зверненні, та їх обговорення на засідання комісії.

Вирішили: направити лист комісії до управління праці та соціального захисту 
населення для надання відповіді щодо обслуговування ветеранів праці та війни в 
м.Дніпропетровську, заходів, які проводяться в цьому напрямку та проблеми, які 
їх супроводжують.

Голова постійної комісії Демідова Н.М. доповіла, що всі питання порядку 
денного розглянуті та оголосила про закриття засідання постійної комісії з питань 
освіти, культури, молоді та спорту та призначити наступне засідання коімсії 
12.04.2016р.

Голова комісії 

Секретар комісії

Н. М. Демідова 

Г. А. Гельфер

І

І



Додаток 

До протоколу засідання 

Постійної комісії від 06.04.2016 № 10 

Присутні депутати

На засіданні постійної комісії Дніпропетровської міської ради з питань 
освіти, культури, молоді та спорту 06.04.2016 о 14:00

№ ПІБ ііідгґис
1 Г ельфер

Григорій Аркадійович

2 Демідова
Наталія Михайлівна

3 Сергєєв
Вячеслав Сергійович

____^
4 Тупиця

Олег Леонідович ^

5 Шикуленко 
Олександр Віталійович


